
Közművelődési megállapodás 
 

amely létrejött egyrészről Halimba Önkormányzata (Továbbiakban: Önkormányzat) – 
képviseli Tóbel János polgármester, székhely: 8452 Halimba, Petőfi S. u. 16. - 
másrészrőlÉltető Balaton-felvidékért Egyesület (Továbbiakban: ÉLTETŐ Egyesület) – 
képviseli dr. Rédei Zsolt, székhely: 8330 Sümeg, Váralja u. 6. .között „A muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló” 1997. évi CXL. 
törvény (Továbbiakban: Törvény) 79. §-a alapján az alábbiak szerint: 

Az önkormányzat megbízza az ÉLTETŐ Egyesületet, amely Egyesület a megbízást elfogadja, 
és kötelezettséget vállal a jelen megállapodásban részletezett feladatok színvonalas ellátására 
a Sümeg, Váralja u. 6. sz. alatt elhelyezkedő ingatlanban. Nyitvatartási idő: hétfőtől- péntekig 
9-15 óra között.  

1./ Éltető Balaton-felvidékért Egyesület egy olyan közösség, amelynek tagjai 59 Veszprém 
megyei, jellemzően Balaton-felvidéki település önkormányzatai, aktív, a közösségi életben 
részt vevő vállalkozói és civil szervezetei.  

2./ Az ÉLTETŐ Egyesület szolgáltatásait az 59 településen élő lakos felé nyújtja, így ők a 
közművelődési szolgáltatás érintettjei. Az ÉLTETŐ Egyesület szolgáltatásait alapvetően a 
nyitva tartási időben lehet igénybe venni, és ezen felül pedig azokon a rendezvényeken, 
programokon, amelyeket az Egyesület www.eltetőbalatonfelvidek.hu honlapján tesz közzé. 

3./ Az ÉLTETŐ Egyesület alapító okirat szerinti fő céljai:  

1. A helyi értékek feltérképezése, megőrzése; a Balaton-felvidék szellemi örökségének 
és üzenetének eljuttatása a nyilvánosság legszélesebb rétegeihez. 

2. Az aktívabb társadalmi összefogás, az erősebb helyi identitás megteremtése, a 
közösségi gondolkodás és munkavégzés ösztönzése és ezek feltételeinek biztosítása. 

3. A helyben előállított termékek és szolgáltatások ismertségének növelése, 
értékesítésének támogatása.  

4. A helyi turisztikai kínálat színvonalának és összehangoltságának erősítése. 
5. A fiatalok helyben tartásának támogatása, letelepedésük segítése, az elvándorlás 

megelőzése. 

4./ Az ÉLTETŐ Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti céljaival összhangban a 
Közművelődési megállapodásban meghatározott alábbi közművelődési feladatokat ellátja 
határozatlan ideig, de legalább 2020. december 31-ig. 

A Tv. 76. §-a h) pontja alapján ellátott „egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása” az 
alábbi területeken a Tv. 85. § (1) bekezdésének figyelembe vételével, az alapító okiratban 
meghatározott kulturális közösségi jellegű feladatok kertében: 

a) kulturális örökség védelme 
b) az épített környezet alakítása és védelme 
c) a természetvédelmi kultúra fejlesztése 
d) együttműködés a középtávú tudomány, - technológia- és innovációpolitikai 
stratégia kialakításában 
f) a családok védelme és a családok jólétének erősítése; 
g) közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre 
szerveződő közösségek tevékenységének/a lakosság életmódja javítását szolgáló 



kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények/lakossági 
művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó 
munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének 
segítése; 
h) a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása; 
k) felnőttképzési tevékenység: meghatározott jogalanyok e törvénynek megfelelő, 
saját képzési programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan 
képzése, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia 
elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés; a felnőttképzéshez 
kapcsolódó szolgáltatás; 
l) támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó 
képességét. 

 

Az ÉLTETŐ Egyesület közhasznú szervezetként fentebb leírt kulturális, közművelődési 
jellegű közfeladataitaz alábbi tevékenységekkel, szolgáltatások nyújtásával valósítja meg:  

 helyi és térségi jellegű közösségépítő, - fejlesztő, humánerőforrás-fejlesztő 
tevékenység végzése, 

 non-formális és formális képzések, szemléletformáló programok minden 
korosztály számára, 

 kulcskompetenciák erősítése, fejlesztése különösen a gyermek és ifjúság, 
idősek, illetve a hátrányos helyzetű csoportok vonatkozásában, 

 kulturális, épített és természeti örökségi értékek feltárása, megőrzésük 
erősítése, ösztönzése, 

 gazdaságélénkítő programok előkészítése, lebonyolítása, ösztönzése, 
 kutatás-fejlesztési programok, 
 természeti erőforrások megóvását és fenntartható hasznosítását célzó 

programok előkészítése, lebonyolítása, ösztönzése, 
 aktív közreműködés a tevékenységi körével lefedett területek 

területfejlesztésének összehangolásában, a térségfejlesztési programok 
elkészítésében, megvalósításában, felülvizsgálatában, 

 humán-erőforrások összehangolt fejlesztésének elősegítése, 
 rendezvények szervezése, lebonyolítása, 
 közösségi PR- és marketingtevékenység erősítése, tájékoztató, szórakoztató, 

reklámcélú, stb. rendezvények szervezése, 
 kiadványok, publikációk megjelentetése, tapasztalatcsere kezdeményezése, 

szervezése, 
 a terület vállalkozói, civil szervezetei, közszférás szereplői tevékenységnek, 

érdekképviseletének erősítése, 
 kapcsolatok kezdeményezése, kiépítése a tevékenységben érdekelt hazai és 

nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel, szövetségekkel, önkormányzati, 
vállalkozói és magánszektorral, 

 érdekképviseleti tevékenység ellátása a térségi, megyei, regionális, nemzeti és 
nemzetközi szervezetek, illetve kiemelten az EU-s fejlesztési 
intézményrendszerrel kapcsolatban álló szervezetek között. 

 
Fenti tevékenységeket az ÉLTETŐ Egyesület ingyenesen biztosítja az érintettek részére. 



5./ A Tv. 76. §-a h) pontja alapján ellátott egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítására 
az Önkormányzat finanszírozást nem biztosít, de az Egyesület tagjaként saját intézményeinek 
infrastruktúrájával és az éves tagdíj befizetésével segíti az Egyesület kulturális jellegű, 
vidékfejlesztési célú feladatellátását. 

Az ÉLTETŐ Egyesület a feladatellátásra legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű, 
vidékfejlesztési területen tapasztalattal rendelkező munkatársat biztosít, amelyhez a szükséges 
tárgyi, és infrastrukturális feltételeket biztosítja. 

6./ Jelen megállapodás az aláírást követően lép hatályba és határozatlan időtartamig, de 
legalább 2020. december 31-ig szól. Ezen időpontot követő egy hónappal a felek közösen 
megvizsgálják a megállapodás meghosszabbításának kérdését. 

7./ A közművelődési megállapodás közös megegyezéssel a megállapodás céljának sérelme 
nélkül bármikor módosítható, illetve megszüntethető. 

8./ Felek kötelezik magukat arra, hogy a közművelődési megállapodás végrehajtása során 
köztük támadt vitát a megállapodás céljának megvalósulása érdekében tárgyalás útján 
rendezik.  

9./ Jelen közművelődési megállapodást a felek elolvasást követően jóváhagyólag, mint 
akaratukkal egyezőt aláírásukkal látják el. 

Jelen közművelődési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az 
irányadók.  

Halimba, 2017. január 10. 
 
 
 
 ………………………………..  ……………………….…………. 

Tóbel János - polgármester   dr. Rédei Zsolt - elnök 
Halimba Község Önkormányzata   Éltető Balaton-felvidékért Egyesület 
         


